
Prezentacja spółki
Grupa kapitałowa, działalność, produkty

PCC. Razem tworzymy wartość



www.pcc-intermodal.pl

PCC SE

Energia Logistyka Holding/Projekty

Projekty inwestycyjne grupy PCC, np: wytwórnia krzemometalu w Islandii.

Chemia

Dobra konsumpcyjnePoliole Chlor Surfaktanty Chemia specjalistyczna
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Grupa kapitałowa

Chemia Energia Logistyka Holding/Projekty 

PCC SE działa na rynku od 1993 r., obecnie zatrudnia ponad 3.000 osób. Grupa prowadzi działalność

w 39 lokalizacjach na terenie 17 krajów; operuje w pionach: chemii, energii, logistyki; specjalizuje się

również w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi.

PCC Intermodal S.A.

PCC Intermodal SA należy do grupy kapitałowej PCC SE

z siedzibą w Duisburgu. Spółka działa na rynku od 2005 roku. Od

2009 r. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów

Wartościowych. Obecnie firma zatrudnia ponad 300 osób.

Siedziba główna spółki mieści się w Gdyni, a jej oddziały

zlokalizowane są w: Sosnowcu, Gliwicach, Kolbuszowej, Brzegu

Dolnym, Kutnie, Frankfurcie nad Odrą oraz Hamburgu.
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PCC Intermodal SA jest jednym z wiodących operatorów intermodalnych w Polsce. Operuje, na bazie

dziennej, siecią regularnych połączeń w relacjach krajowych i międzynarodowych. W swojej ofercie firma

posiada codzienne połączenia intermodalne z Polski (Centralnej, Górnego i Dolnego Śląska oraz

Podkarpacia) do portów: Gdańsk, Gdynia, Hamburg /Bremerhaven, Rotterdam. Ponadto spółka 4 razy

w tygodniu organizuje regularne połączenia do Duisburga. Klientom zainteresowanym transportem

na wschód, firma oferuje 3 razy w tygodniu połączenie do Brześcia (BY), skąd możliwe są dalsze wysyłki

do Rosji, Kazachstanu, Mongolii, Chiny, czy na Białoruś.

Analizy rozwojowe prowadzone są dla uruchomienia regularnych połączeń intermodalnych w relacjach

z: Austrią, Węgrami, Francją oraz Skandynawią.

 spółka działa na rynku od 2005 roku

 w 2010 roku firma rozpoczęła wielki proces modernizacji polskiej infrastruktury terminalowej w wyniku czego

powstały nowoczesne obiekty przeładunkowe w: Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym; przy ścisłej współpracy

z miastem rozbudowany i wyposażony w suwnicę kolejową został terminal we Frankfurcie nad Odrą

PCC Intermodal w skrócie

Statystyka 2015 2016 2017

Kontenery (szt.) 112.100 140.400 148.100

TEU 174.400 214.800 223.200

 spółka organizuje około 5 tys. pociągów intermodalnych rocznie

 dziennie w promieniu do 150 km od swoich terminali firma realizuje kilkaset transportów (door-door delivery)
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Codzienne, regularne połączenia intermodalne
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Terminale intermodalne

PCC Kutno 

Terminal

PCC Gliwice

Terminal

PCC Brzeg Dolny

Terminal

PCC Frankfurt nad Odrą

Terminal
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Infrastruktura punktowa

Od 2010 r. PCC Intermodal SA angażuje się aktywnie w rozwój infrastruktury terminalowej w Polsce:

 Spółka zbudowała od podstaw najnowocześniejszy w kraju lądowy terminal przeładunkowy w Kutnie

(Centralna Polska).

 Firma zmodernizowała obiekty w Gliwicach (na terenie Śląskiego Centrum Logistyki) i Brzegu

Dolnym (region Wrocławia).

 Zainwestowała w suwnicę przeładunkową na Terminalu we Frankfurcie nad Odrą (DE, Zachodnia

Polska, region Berlina i Brandenburgii).

Obecnie firma przygotowuje inwestycje na zapleczu portów Gdańska i Gdyni - Suchy Port

w Zajączkowie Tczewskim, planuje również rozwój terminali na wschodniej ścianie kraju.

Terminale przeładunkowe PCC - parametry operacyjne
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Frankfurt (Oder) Brzeg Dolny Gliwice Kutno

Roczne możliwości 

przeładunkowe (TEU)
100.000 110.000 150.000 250.000

Powierzchnia operacyjna (m2) 30.000 28.000 50.000 80.000

Powierzchnia składowa (TEU) 1.000 2.700 2.900 4.000

Przyłącza prądu (szt.) 24 72 60 76
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Certyfikaty, programy, licencje

8

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fAZX60Ynud_VFM&tbnid=kE9JCX9bYybEOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huktra.com/SQ.aspx&ei=IefJUa6AFpDAtAbsmYC4DA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNFFaGTFrHvAmgp6wkDd92WF2Fs2AQ&ust=1372272786361249
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fAZX60Ynud_VFM&tbnid=kE9JCX9bYybEOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huktra.com/SQ.aspx&ei=IefJUa6AFpDAtAbsmYC4DA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNFFaGTFrHvAmgp6wkDd92WF2Fs2AQ&ust=1372272786361249


www.pcc-intermodal.pl

Zaplecze techniczne: tabor

Spółka posiada 3 lokomotywy manewrowe do obsługi stacji i terminali w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach

oraz 4 lokomotywy szlakowe, którymi obsługuje przewozy na trasach krajowych pomiędzy terminalami.

W 2018 roku planuje się dalsze powiększanie działu kolejowego i taboru firmy.

Operator obsługuje sieć regularnych połączeń intermodalnych przy wykorzystaniu własnych platform

podkontenerowych (ponad 600 szt.) oraz własnych i wynajmowanych na bazie kontraktów długoterminowych

ciągników i naczep samochodowych.
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Zaplecze techniczne: sprzęt

Na każdym zmodernizowanym obiekcie terminalowym spółka zorganizowała funkcjonalne zaplecze

techniczne w postaci: budynków technicznych, depot-ów naprawczych oraz w pełni wyposażonych

warsztatów z narzędziami. Na terminalach w Brzegu Dolnym oraz Gliwicach funkcjonują nowoczesne hale

naprawy wagonów.

Oprócz terminali zlokalizowanych w najważniejszych ekonomicznie regionach kraju, spółka zarządza

depotem kontenerowym w regionie Podkarpackim – depo PCC Kolbuszowa.
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Kontenery i urządzenia przeładunkowe

Terminale PCC Intermodal są wyposażone w 5 nowoczesnych suwnic kolejowych, mobilny sprzęt

przeładunkowy: reachstacker-y oraz empty handler-y do obsługi ruchów depotowych.

Dla projektów intra-europejskich firma posiada również flotę kontenerów 45 ft HC PW. Logistyka dedykowana

realizowana jest również w kontenerach courtain side.

Składy intermodalne pociągów PCC są dostosowane do wożenia kontenerów różnych typów i wielkości,

w tym tank kontenerów. Spółka posiada w swoich szeregach specjalistów nadzorujących bezpieczeństwo

transportu ładunków niebezpiecznych – doradców ADR.
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Naszymi Klientami są m.in.:
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Od 2010 roku spółka rozwija 

regularne połączenia na wschód. 

Obecnie we współpracy 

z partnerami z Rosji i Białorusi, 

firma dostarcza stabilny serwis 

w relacji z:

- Białorusią,

- Rosją,

- Kazachstanem,

- Mongolią.

W portfolio usług spółki jest 

pełna obsługa łańcucha dostaw, 

w tym dostawy door-to-door, 

od planowania, przez obsługę 

dokumentacyjną, celną (SMGS, 

T1) po bieżący monitoring 

uzgodnionych i prowadzonych 

działań  transportowych. 

Terminal PCC w Kutnie jako 

centralny hub konsolidacyjno-

dystrybucyjny, na całej swojej 

powierzchni, jest certyfikowanym 

przez Izbę Celną, Magazynem 

Czasowego Składowania.

Rozwój sieci połączeń intermodalnych na wschód

Rzetelny partner, kompleksowa obsługa:

 Rotterdam - Brześć

 Hamburg - Brześć

 Duisburg - Brześć

 Antwerpia - Brześć

 Polska - Brześć

2 - 3 dni

2 dni

2 dni

3 - 4 dni

1 - 2 dni

 Brześć - Mińsk

 Brześć - Moskwa

 Brześć - Sankt Petersburg

 Brześć - Astana

 Brześć - Ashgabat

 Brześć - Dushanbe

 Brześć - Tashkent

2 - 3 dni

4 - 6 dni

8 dni

12 - 14 dni

14 - 18 dni

14 - 18 dni

14 - 18 dni Moskwa - Kazan

 Moskwa - Novokuznetzk

 Moskwa - Naushki

 Moskwa - Ulan Bator

 Moskwa - Astana

6 - 8 dni

8 - 10 dni

2 dni

1 - 2 dni

12 - 14 dni

Czas przejazdu:
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PCC INTERMODAL SA
ul. Hutnicza 16

81-061 Gdynia

Poland

www.pcc-intermodal.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

KRS: 0000297665

Kapitał zakładowy: 77.565.556 PLN

NIP: 749-196-84-81


